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Keskiviikko 25. elokuuta 2021 kello 16.42 – 19.14
Seurakuntakeskus, Kirkkotie 6-8, Kuhmo

LÄSNÄ OLLEET JÄSENET
Suutari Timo
Harinen Tauno
Huotari Niina
Huusko Martti
Komulainen Lauri
Korhonen Anita
Kuula Mauri
Lundberg Eine
Malinen Liisa
Määttä Rauha
Veli-Matti Sallinen

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varapuheenjohtaja, puheenjohtaja 103 §, 104 §
ja 105 §
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen

MUUT OSALLISTUJAT

Inget Maija
Ylönen Satu
Pääkkönen Riikka

kirkkovaltuuston pj.
talouspäällikkö, sihteeri
kasvatuksen tiimivastaava, § 99,102,103

POISSA

Aimo Tervamäki

1. 91 §

KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen.
PÄÄTÖS: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

2. 92 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kutsu kirkkoneuvoston tai sen jaoston kokoukseen
on toimitettava jäsenille ja kutsuun on liitettävä, mikäli mahdollista, käsiteltävien asioiden
luettelo.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7:4).
PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. 93 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa noudatetun aakkosjärjestyksen mukaan.
Jos pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan.
Niina Huotari oli estynyt olemaan pöytäkirjantarkastaja kokousviikolla
PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Martti Huusko ja Lauri Komulainen.
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KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Päätösesitys (kirkkoherra):
Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouskutsun mukaisen asialistan kokouksen työjärjestykseksi.
Lisäasioina asialistaan lisätään
- Kuhmon kirkon nettiyhteys
- Kuhmon Kamarimusiikilta perittävä Kuhmon kirkon vuokra 2021
PÄÄTÖS: Asialista hyväksyttiin siten, että lisäpykälät hyväksytään.

5. 95 §

TESTAMENTTILAHJOITUS
Taloudellinen jaosto 17.8.2021 § 68
Testamentinjättäjä on testamentissaan 4.5.2021 määrännyt, että hänen kuolemansa jälkeen
kaikki hänen omistamansa omaisuus menee Kuhmon seurakunnalle. Varat tulee käyttää
Kuhmon seurakunnan puitteissa tapahtuvan vanhustyön hyväksi. Testamentinjättäjän toiveena on, että Kuhmon seurakunta huolehtii hänen hautapaikkansa hoidosta Kuhmon hautausmaalla. Liite 1
Testamentinjättäjän laskennallinen varallisuus on 202 601,53 euroa. Perukirja on laadittu
17.7.2021.
Päätösesitys (taloudellinen jaosto):
1. Kuhmon seurakunta ottaa vastaan perinnönjättäjän testamenttilahjoituksen ja rahastoi
sen.
Varat tulee käyttää Kuhmon seurakunnan puitteissa tapahtuvan vanhustyön hyväksi.
2. Kuhmon seurakunta kustantaa hautainhoitorahaston varoista testamentin jättäjän haudan
hoidon 30 vuodeksi.
3. Omaisille varataan mahdollisuus lunastaa asunnon irtaimistoa kohtuulliseksi katsomallaan summalla.
------Keskustelun jälkeen päätösesitykseen päätettiin lisätä kohta 4 .
4. Diakoniaviranhaltijat ja diakoniatyön johtokunta vastaavat irtaimiston hyödyntämisestä
testamentin mukaisesti.
PÄÄTÖS: Päätösesityksen kohdat 1, 2, 3 ja 4 hyväksyttiin.

6. 96 §

LIIKEHUONEISTON LAHJOITTAMINEN
Taloudellinen jaosto 17.8.2021 § 69
Pasi Piirainen haluaa lahjoittaa Kainuuntie 88:sa Kuhmossa sijaitsevan liikehuoneistonsa B8
Kuhmon seurakunnan Lapsi- ja nuorisotyöhön harraste- ja kerhotilaksi. Huoneiston koko
on 114 m2 ja se sijaitsee talon toisessa kerroksessa. Liite 2.
Kuhmon seurakunnan kirkkovaltuuston 16.12.2020 hyväksymän kiintreistöstrategain mukaan seurakunta pyrkii vähentämään käytössään olevia kiinteistöjä. Tällä hetkellä seurakunnan käytössä on riittävät, ajanmukaiset ja esteettömät tilat lapsi- ja nuorisotyölle, eikä uusille tiloille ole tarvetta muillakaan työaloilla.
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Seurakunta kiittää tarjouksesta, mutta huoneiston vastaanottaminen ei ole taloudellisesti
järkevää, sillä se lisäisi tarpeettomasti kiinteistökustannuksia.
Päätösesitys (taloudellinen jaosto): Kirkkoneuvosto päättää kieltäytyä ottamasta vastaan
liikehuoneistolahjoitusta.
PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin.
7. 97 §

NUORISOTYÖNOHJAAJAN IRTISANOUTUMINEN
Nuorisotyönohjaaja Jouko Malinen on irtisanoutunut tehtävästään 10.8.2021: Liite 3.
Jouko Maliselle on myönnetty virkavapaata tehtävästä marraskuulle 2021.
Viranhaltijan irtisanoutumisaika on kuukausi.
Päätösesitys (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto myöntää Jouko Maliselle eron Kuhmon seurakunnan nuorisotyönohjaajan virasta 10.9.2021 alkaen.
PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin.

8. 98 §

EI JULKINEN ASIA
Asia ei ole julkinen, koska sisältää arkaluonteisia henkilötietoja.

Kokouskutsun pykälät 99 §, 102 § ja 103 § päätettiin siirtää kokouksen loppuosaan, joten loppuosan kokouspykälät muutettiin kokouksen aikajärjestystä vastaavaksi.
9. 99 §

C-KANTTORIN VIRAN JÄRJESTÄMINEN.
Kanttori Ari Lohi on palannut tehtäväänsä 16.7.2021. Sijaisena toimineen
Dmitrii Gogolevin kirkkoherra nimittänyt C-kanttorin tehtävään määräajaksi ajalle 16.7.31.8.2021, jotta Dmitrii voi pitää vuosilomansa ja toimia viikonloppuvapaan sijaisena.
Edellisen kerran C-kanttorin tehtävä on täytetty vuonna 2018 80% työajalla. Tehtävä on
tuolloin haluttu pitää osa-aikaisena. Sittemmin tehtävän haltija nimitettiin 2019 B-kanttorin
viran sijaiseksi ja C-kanttorin tehtävä on ollut täyttämättä ja on toimittu sijaisjärjestelyjen
avulla.
Seurakunnan kahden kanttorin virasta on ollut ajoittain keskustelua. Tällä hetkellä seurakunnan jäsenmäärä ja pappien lukumäärä puoltaa myös toisen kanttorin viran täyttämistä
määräajaksi. Gogolev on samalla ilmaissut halukkuutensa hakea alan opintoihin vuoden
2022 syksyyn mennessä. Tehtävän peruspalkka täydellä työajalla olisi xxxx,xx e/kk.
C-kanttorin työtehtäviin voi Gogolevin kohdalla lisätä myös digitalisaation kehittämisen,
ikäihmisten mahdollisen digiopastamisen, sekä molempien kanttorien kohdalla ikäihmisten
musiikki- ja virkistyspiirien toiminnan. Määrärahoja seurakuntien toiminnan kehittämiseen
on haettavissa kirkkohallitukselta syksyn 2021 aikana.
Päätösesitys (Kirkkoherra):
1. Dmitrii Gogolev nimitetään määräajaksi Kuhmon seurakunnan C-kanttorin tehtävään
ajalle 1.9.2021 – 31.7.2022. Työaika on 60% (kolme viikkotyöpäivää). Toisen kanttorin
vuosilomien aikana työaikaa voidaan lisätä.
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2. Kuhmon seurakunta anoo Kirkkohallitukselta määrärahaa digitaalisen jumalanpalveluselämän ympäristön ja seurakuntalaisten digitaitojen ja musiikkiryhmien kehittämiseen.
PÄÄTÖS: Päätösesityksen kohdat 1 ja 2 hyväksyttiin.
10. 100 §

HAUTAPAIKAN LUOVUTUS
Hautapaikkaoikeuden haltija luovuttaa Kuhmon seurakunnalle takaisin vapaan, käyttämättömän hautasijan KU 12.28.002 Liite 4.
Päätösesitys (talouspäällikkö): Kuhmon seurakunta otaa vastaan hautasijan KU 12.28.002
PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin.

11. 101 §

KUHMON KIRKON NETTIYHTEYS
Kuhmon kirkosta lähetettävien videostriimausten laadun parantamiseksi on nähty tarpeelliseksi parantaa kiinteistön nettiyhteyttä. Valokuituyhteyksistä on vuonna 2020 pyydetty
tarjoukset kahdelta tarjoajalta. Edullisimman tarjouksen jätti Kaisanet, jonka kautta valokuituyhteydet on asennettu seurakuntakekukseen ja Ikolan pappilaan vuonna 2021. Kustannus liittymän asentamisesta kirkkoon on 3000 euroa. Liite 5.
Päätösesitys (talouspäällikkö): Kuhmon kirkkoon tilataan valokuidun asennus Kaisanet
Oy:ltä. Toimitus pyydetään tämän syksyn aikana.
PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin.

12. 102 §

KUHMON KAMARIMUSIIKILTA PERITTÄVÄ KUHMON KIRKON VUOKRA 2021
Kuhmon Kamarimusiikille on myönnetty lupa konserttien järjestämiseen Kuhmon kirkossa
11.-24.7.2021. Tilojen vuokra on laskutettu vuosittain konserttien lukumäärän mukaan.
Arvonlisäverollinen vuokra konserttia kohden on ollut 372,00 euroa. Vuonna 2021 konsertteja järjestettiin kirkossa 25 kpl, kun lukumäärä aiempina vuosina on ollut 15 kpl.
Aiemmalla vuokralla laskettuna arvonlisäverolliseksi kokonaisvuokraksi tulisi tältä vuodelta
9.300 euroa.
Kuhmon kamarimusiikki on anonut vuokraan alennusta (liite 6); vedoten siihen, että koronarajoitteiden vuoksi on voitu käyttää vain puolet konserttitilojen kapasiteetista.
Asiasta käytiin keskustelu.
Päätösesitys (kirkkoherra): Kuhmon kamarimusiikilta perittävä kirkon vuokra vuodelta
2021 on 7.000,00 euroa (sis alv 24%)
PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin.

Timo Suutari ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui 103 § ajaksi klo 17.33
Mauri Kuula toimi puheenjohtajana 103§, 104 § ja 105 § käsittelyn ajan.
Kasvatuksen tiimivastava Riikka Pääkkönen saapui kokoukseen klo17.33
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LAPSITYÖNTEKIJÄ/LÄHETYSSIHTEERIN TEHTÄVÄNKUVA JA TYÖAIKA
Lähetyssihteerin toimenkuva on yhdistetty lastenohjaajan oppisopimuskoulutukseen
vuosina 2019-2021. Marja-Leena Suutari valmistui lastenohjaajaksi maaliskuussa 2021 ja
hänen työaikansa on ollut viikottain kolme päivää lastenohjaajan työtä ja yksi päivä lähetyssihteerin työtä. Tarvittaessa työalojen suhdetta on voinut muuttaa viikottain. Kokonaistyöaika on ollut 80% työaika.
Lähetystyön johtokunta on esittänyt lähetyssihteerin työajan kasvattamista vuonna 2020.
Koronapandemian takia tämä ei ole kuitenkaan ollut aiemmin käytännön tasolla täysin
luontevaa. Syksyllä 2021 Olli-Pekka Karjalaisen hoitaessa nuorisotyöntekijän tehtäviä on
lastenohjaajien työpanoksessa vajausta. Täydellä työajalla lastenohjaaja/lähetyssihteerin
työntekijäpanos olisi sopivan mittainen vallitsevaan tilanteeseen nähden. Tällöinkin lähetyssihteerin tehtäviä varten on yksi viikkotyöpäivä.
Päätösesitys (Kasvatuksen tiimivastaava): Lapsityöntekijä/Lähetyssihteerin työaika nostetaan täyteen 100% viikkotyöaikaan 1.9.2021 – 31.3.2025. Hän käyttää normaalioloissa viikossa yhden työpäivän lähetyssihteerin tehtäviin. Palkkaus on xxxx,xx e/kk.
PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin.
Timo Suutari palasi kokoukseen klo 17.45.

14. 104 §

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2021
Kuhmon seurakunnassa on voimassa oleva seurakuntastrategia 2021-2025, sekä
kiinteistöstrategia 2021-2026. Johtoryhmä ja yhteistyötoimikunta ovat suunnitelleet
henkilöstösuunnitelmaa vastaaville vuosille.
Edellinen henkilöstösuunnitelma esiteltiin vuonna 2017
Kuhmon seurakunnan henkilöstömäärä on vähentynyt merkittävästi viimeisen kymmen
vuoden aikana. Seurakunnan toiminta on pysynyt muutosten keskellä aktiivisella tasolla
Viimeisimmät rakenteelliset ratkaisut ja muutokset ovat olleet:
- Kirkon palvelukeskukseen liittyminen 2018
- Seurakuntayhtymä-neuvottelujen kariutuminen 2019
- Keskusrekisteriin liittyminen 2021
Kevään 2021 ja kesän aikana johtoryhmä ja seurakunnan yhteistyötoimikunta ovat
luoneet liitteen 7 mukaisen ajanmukaisesta henkilöstösuunnitelman.
Graafisessa kuviossa on kuvattu tilanteen kehitys vuodesta 2017 vuoteen 2021.
Riikka Pääkkönen on luvannut esitellä henkilöstösuunnitelman linjauksia kokouksessa
Päätösesitys (Kirkkoherra): Kirkkoneuvosto keskustelee ja hyväksyy suuntaa-antavana liitteen 7 mukaisen henkilöstösuunnitelman. Tämä ohjaa vuoden 2022 ja tulevaisuuden talousarvion suunnittelua.
-------Riikka Pääkkönen esitteli henkilöstösuunnitelman.
PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin.
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KIRKKOHERRAN OPINTOVAPAA-ANOMUS
Kirkkoherra Timo Suutari on anonut Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta opintovapaata ajalle 15.11.2021-14.2.2023. Liite 8. Tarkoituksen on tehdä kansanlähetysopistossa.
palvelutyön ja kansainvälisen linjan opintokokonaisuus siten, että opiskelija toimii samalla
Pohjois-Pohjanmaan Kansanlähetyspiirin piirityöntekijänä.
Jotta opintovapaata voidaan myöntää, on työntekijän haettava sitä työnantajalta ajoissa ja
oikealla tavalla. Yli viisi päivää kestävää opintovapaata on haettava työnantajalta kirjallisesti
vähintään 45 päivää ennen opintojen alkamista.
Opintovapaalain perusteella työnantaja ei voi kieltää työntekijää käyttämästä oikeuttaan
opintovapaaseen, jos opintovapaan ehdot täyttyvät.
Mikäli työntekijän työsuhde samaan työnantajaan on kestänyt yhdessä tai useammassa
osassa vähintään vuoden verran, on hänellä oikeus viiden vuoden aikana käytettävään
(enintään) kahden vuoden mittaiseen opintovapaaseen. Vapaan voi käyttää yhdellä kerralla
tai useammassa jaksossa.
Työnantajan on kuitenkin mahdollista siirtää opintovapaan alkamisajankohtaa enintään
kuudella kuukaudella, jos opintovapaan myöntäminen alkuperäisenä ajankohtana aiheuttaisi tuntuvaa haittaa työnantajan harjoittamalle toiminnalle.
Opintovapaalle jääneellä työntekijällä itsellään on mahdollisuus keskeyttää opintovapaa ja
palata työhön, jos opintovapaa on myönnetty yli 50 työpäivän ajaksi. Keskeytyksestä tulee
ilmoittaa työnantajalle vähintään neljä viikkoa ennen työhön paluuta. Työnantajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta ottaa opintovapaata hakenutta työntekijää takaisin työhön, jos
sopimus sijaisen työhön ottamisesta opintovapaan ajaksi on jo tehty ilman, että sopimuksessa on sen kestoa koskevia rajoituksia, kuten työntekijän opintovapaalta paluu.
Päätösesitys (Kirkkoherra):
1. Kuhmon seurakunnan kirkkoneuvosto puoltaa Timo Suutarin opintovapaa-anomusta ajalle 15.11.2021-14.2.2023, mikäli kapituli nimittää vastaavalle ajalle
Kuhmoon seurakuntapastorin sijaisen.
2. Kuhmon seurakunnan kirkkoneuvosto esittää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille, että kirkkoherran opintovapaan ajalle Kuhmon seurakunnan kirkkoherran
viransijaiseksi kapituli nimittää seurakuntapastori Riikka Pääkkösen. Mikäli kirkkoherra Timo Suutari keskeyttää opintovapaansa ennen määräaikaa, keskeytyy
myös Riikka Pääkkösen määräaikainen viranhoitomääräys.
3. Kuhmon seurakunnan kirkkoneuvosto on valmis haastattelemaan syyskuun 2021
aikana mahdollisia seurakuntapastorin sijaisuuteen pyrkiviä pappeja/pappiskandidaatteja ja antaa hakijoista lausuntonsa Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille.
30.9. 2021 mennessä. Etsittävän pastorin työaloina olisivat lähetys- ja aikuistyö.

--------Timo Suutari ja Riikka Pääkkönen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian esittelyn
jälkeen klo 18.50
------PÄÄTÖS: Päätösesityksen kohdat 1, 2 ja 3 hyväksyttiin
Timo Suutari palasi kokoukseen klo 19.02 ja toimi puheenjohtajana kokouksen loppuun saakka.
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
-

17. 107 §

Kokouspäivämäärä

Talouspäällikön viranhaltijapäätökset A 6 – 12/2021
Rikosilmoitus Hankaniemen hautausmaan ilkivallasta
Luottamushenkilöiden Teams-koulutus lauantaina 25.9.2021
Seurakunnan kuukausiraportti 01-07.2021
Kainuun Kristus-päivä 26.9.2021 Kuhmon kirkossa

VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan, liite.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.14.

Allekirjoitukset
Timo Suutari
Puheenjohtaja

Satu Ylönen
Sihteeri

Mauri Kuula
Puheenjohtaja 103 §, 104 § ja 105 §
Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan muut sivut on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Tarkastusaika

Kuhmossa 27.8.2021

Allekirjoitus
Martti Huusko
Nähtävilläolo

Lauri Komulainen

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla
18.8. – 13.9.2021
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
27.8. – 13.9.2021

Todistetaan Kuhmon seurakunnan kirkkoherranvirastossa _____/_____2021
_____________________________________________
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